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Samenvatting 

 

De VVD heeft in de afgelopen tien jaar veel bereikt voor de inwoners van Oegstgeest, 

onder meer met diverse mooie woningbouwprojecten, investeringen in sport en een 

solide financiële basis voor de toekomst. Daar zijn we blij mee en trots op. In de 

komende vier jaar willen wij doorpakken, zodat Oegstgeest tot de top-10 beste 

gemeenten van Nederland blijft behoren. Om dat te bereiken heeft VVD Oegstgeest vier 

prioriteiten gesteld. De benodigde investeringen kosten extra geld, maar zijn nodig om 

Oegstgeest de komende jaren leefbaar en groen te houden. Onze prioriteiten zijn: 

 

Groen behouden, gericht bouwen 

De grenzen aan de groei zijn bijna bereikt. Het dorpse karakter en het bestaande groen in 

Oegstgeest moeten behouden blijven. De bevolkingsdichtheid van Oegstgeest behoort nu al 

tot de top vijf procent van alle Nederlandse gemeenten. Na een decennium van bouwen is de 

ruimte voor bouwen nog maar zeer beperkt. 

 

Investeren in voorzieningen 

De VVD wil investeren in belangrijke voorzieningen zoals de nieuwe Leo Kannerschool, de 

Gevers-Deutz Terweeschool, bruggen, groen, wegen, bibliotheek, hoogspanningskabels 

ondergronds brengen, recreatie Klinkerbergerplas, speeltuinen, skateparken en de 

voorbereiding van nieuw zwembad Poelmeer. De schuld loopt hierdoor op, maar blijft binnen 

een verantwoord schuldplafond. 

 

Zelfstandigheid 

We willen Oegstgeest graag net zo mooi houden als het nu is. Om dit te bereiken kiest VVD 

Oegstgeest ervoor om een zelfstandige gemeente te blijven met een eigen gemeenteraad. 

Wij willen zelf kunnen blijven beslissen over onze directe woon- en leefomgeving. 

 

Betaalbare energietransitie 

We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie van ons dorp. Hiertoe willen we 

vooralsnog minimaal twee opties openhouden; restwarmte en waterstof. We staan open voor 

eventuele andere realistische oplossingen. 

 

Naast deze vier prioriteiten hecht VVD Oegstgeest belang aan Financiën & Economie, 

Leefomgeving, Veiligheid en Sociaal dorp. Elk van deze prioriteiten en onderwerpen lichten 

wij in dit verkiezingsprogramma verder toe. 
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Groen behouden, gericht bouwen 

 

Na een decennium van bouwen is het nu belangrijk om Oegstgeest mooi groen te 

houden. 

 

Grenzen aan de groei 

Oegstgeest is na vele jaren woningbouw één van de meest dichtbevolkte gemeenten van 

Nederland, met 3400 inwoners per vierkante kilometer. Toch zijn we een mooi groen dorp met 

uitstekende voorzieningen gebleven. Omdat we dat zo willen houden, zijn de grenzen aan de 

groei nu bijna bereikt. 

 

75 tot 250 woningen bijbouwen tot 2030 

Vanuit de regionale woningbouwopgave heeft Oegstgeest zich tot doel gesteld om 1400 

nieuwe woningen bij te bouwen van 2019 tot 2030. Dit doel heeft geleid tot de geplande 

realisatie van Nieuw Rhijngeest Zuid, een mooi project dat qua hoogbouw een uitzondering 

vormt in Oegstgeest maar geen precedent schept. Naast Nieuw Rhijngeest Zuid en rekening 

houdend met de slagingskans van woningbouwprojecten, blijft er tot 2030 nog een opgave 

van 75 tot 250 nieuwe woningen over om de doelstelling te behalen. 

 

Groene en dorpse karakter behouden 

VVD Oegstgeest wil de regionale woningbouwopgave bereiken door zeer selectief bij te 

bouwen, en dan alleen onder de voorwaarde dat het groene en dorpse karakter van 

Oegstgeest bewaard blijft. Dat betekent dat nieuwe gebouwen qua uiterlijk, hoogte en stijl 

binnen de directe omgeving moeten passen en dat we verkeersknelpunten moeten vermijden 

of vooraf moeten oplossen. Cultureel erfgoed moet zoveel mogelijk intact blijven. 

 

Toekomstige dorpsgenoten 

VVD Oegstgeest zet zich in het bijzonder in voor woningbouwprojecten die specifiek bedoeld 

zijn voor jongeren/starters, ouderen en het middensegment. Om te bereiken dat deze 

woningen kunnen worden gekocht door toekomstige bewoners uit deze doelgroepen, wil VVD 

Oegstgeest voor alle nog resterende nieuwbouwprojecten in ons dorp een woonverplichting 

invoeren in combinatie met een antispeculatiebeding. 

 

Waar nog wel bouwen? 

Slechts enkele zorgvuldig geselecteerde woningbouwprojecten zullen gerealiseerd hoeven te 

worden om 75-250 nieuwe huizen voor de genoemde doelgroepen te realiseren. Na weging 

van de voorwaarden geeft VVD Oegstgeest de voorkeur aan (1) de locatie van de oude Leo 

Kannerschool aan de Hazenboslaan, (2) Overgeest, (3) Kamsteeg Knarrenhof en (4) zeer 



5 
  

beperkte woningbouw aan de randen van het traject in Haaswijk/Poelgeest na het eventueel 

ondergronds brengen van de hoogspanningskabel. Met deze projecten realiseren we de 

regionale woningbouwopgave. Projecten bij Almondehoeve en La France zijn niet 

noodzakelijk om onze regionale woningbouwdoelstellingen te bereiken. 

 

Waar niet bouwen? 

Met uitzondering van de bovengenoemde projecten wil VVD Oegstgeest dat er in principe 

verder geen (woning)bouwprojecten meer bij komen. We nemen andere bouwprojecten 

uitsluitend in overweging als deze binnen bovengenoemde voorwaarden passen. Ons 

uitgangspunt hierbij is dat het huidige groen van Oegstgeest groen moet blijven. Dit 

groenbehoud geldt in het bijzonder voor:  

►  Het langgerekte parktraject onder de huidige hoogspanningskabels: van het Jan David 

Zocherpark in Haaswijk, via het Jan Wilspark, Energiepad, ASC Park Overveer en 

Poelgeest Marina naar het Heempark bij het Vroege Vogelspark in Poelgeest. (Dit 

langgerekte parktraject moet groen blijven, en daarom is alleen zeer beperkte 

woningbouw aan de randen van dit traject acceptabel.)  

► Ten noorden van Oegstgeesterkanaal: Mien Ruyspark, F.B. Hotzpark, 

Klinkerbergerplas, Kleine Klink, en Elsgeesterpolder ten noorden van de A44 

tegenover De Boeg.  

► Ten zuiden van Oegstgeesterkanaal: Irispark, Bos van Wijckerslooth, 

Hofbrouckerpark, Oud Poelgeest, Hendrik Kraemerpark, Park Rhijngeest, Landje van 

Bremmer, het bos tussen de Endegeesterlaan & het Landje van Bremmer, het groen 

rondom kasteel Endegeest, en Park Landskroon. 
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Investeren in voorzieningen 

 

De VVD heeft er sterk toe bijgedragen om de schuld van Oegstgeest met succes terug 

te brengen van €110 miljoen tot minder dan €40 miljoen (€1600 per inwoner). In recente 

jaren heeft de gemeenteraad al besloten om in de komende vier jaar forse investeringen 

te gaan doen in belangrijke voorzieningen van ons dorp. VVD Oegstgeest staat achter 

deze reeds genomen besluiten en wil deze investeringen nu met zorg gaan uitvoeren. 

De inkomsten van de gemeente zullen deze kosten slechts gedeeltelijk dekken. Dit leidt 

ertoe dat de schuld van gemeente Oegstgeest weer toeneemt, tot een schuldplafond 

van maximaal €75 miljoen (€2900/inwoner) in 2026. Gezien hun bijdrage aan het hoge 

voorzieningenniveau in ons dorp wil de VVD de volgende noodzakelijke investeringen 

doen: 

 

Scholen 

De nieuwbouw van de Leo Kannerschool en de grondige renovatie van de monumentale 

Gevers-Deutz Terweeschool (inclusief gymzaal en buitenschoolse opvang) starten allebei 

tijdens de raadsperiode na de verkiezingen. 

 

Groen 

Oegstgeest is een aantrekkelijke woongemeente, onder andere vanwege het mooie groen. 

De VVD wil dit graag zo houden en verbeteren in samenspraak met onze inwoners. Daarom 

willen wij het onderhoud op onze groenvoorzieningen opvoeren en bijhouden. 

 

Wegen 

Onze voetpaden, fietspaden en wegen zijn belangrijk en moeten van goede kwaliteit zijn. VVD 

Oegstgeest wil daarom het nodige onderhoud uit laten voeren. VVD Oegstgeest zet zich met 

name in om een goede en veilige ontsluiting van al onze wijken te realiseren, inclusief de 

herinrichting van de Rijnsburgerweg/Rijnzichtweg waardoor Nieuw Rhijngeest en Indische 

Buurt beter bereikbaar en veiliger ontsloten zullen worden. 

 

Bruggen 

VVD Oegstgeest wil diverse bruggen opknappen: Duikerbrug bij de Dorpsstraat, Lange 

Voortbrug en Kwaakbrug. Daarnaast willen we de nieuwe brug in Poelgeest aanleggen. 

 

Ontsluiting de Boeg 

Voor het recent ontwikkelde MEOB-terrein ‘de Boeg’ willen we de verkeersveiligheid, en 

bereikbaarheid van en naar de A44 en de Dorpsstraat, verbeteren. Dit doen we in goed 

overleg met de omwonenden. 
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Bibliotheek 

De bibliotheek is en blijft een kernvoorziening in Oegstgeest. Het huidige (dure) huurcontract 

van de bibliotheek loopt in 2025 af. VVD Oegstgeest zou het gros van dit geld liever besteden 

aan boeken en activiteiten. Daarom wil de VVD dat de gemeente proactief naar nieuwe 

huisvesting zoekt voor de bibliotheek. Het Dorpscentrum en nabije omgeving vormen wellicht 

een van de opties. De bibliotheek kan zo een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek blijven 

voor al onze inwoners, inclusief jonge en oude dorpsgenoten. Zo proberen we ook (verborgen) 

eenzaamheid tegen te gaan. 

 

Autovrij dorpsplein met terrasjes 

VVD Oegstgeest onderzoekt graag in samenspraak met buurtbewoners, of de gemeente het 

gebied tussen het Dorpscentrum en de voormalige Rabobank geschikt kan maken voor een 

klein, autovrij en centraal groen dorpsplein met gezellige terrasjes. Misschien dat dit zelfs te 

combineren valt met de nieuw gewenste locatie voor de bibliotheek? 

 

Eerste ruwe schets. Verder uit te werken in samenspraak met buurtbewoners. 

 

Hoogspanningsleiding ondergronds brengen 

VVD Oegstgeest wil als voorzorgsmaatregel de hoogspanningsleiding graag ondergronds 

brengen, op voorwaarde dat dit voor de gemeente budgetneutraal is en de belangrijkste 

financiële risico's vooraf zijn afgedekt. Na een positieve uitkomst van het 
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haalbaarheidsonderzoek wil de VVD dat de gemeente deze ondergrondse verkabeling actief 

blijft faciliteren en bewoners hierbij actief betrekt. Bijna 1000 inwoners hebben deelgenomen 

aan de verkabelingsenquête van januari 2021. VVD Oegstgeest wil graag de haalbaarheid en 

kosten van de constructieve ideeën van deze inwoners verder uitwerken. VVD Oegstgeest wil 

het langgerekte parktraject mooi groen houden, maar zeer beperkte woningbouw aan de 

randen van het traject kan noodzakelijk zijn om het project te betalen en bij te dragen aan de 

woningbehoefte. 

 

Sport en Zwembad 

De VVD vindt sport een zeer belangrijke voorziening in Oegstgeest. De VVD wil het huidige 

mooie aanbod en hoge niveau van sportvoorzieningen en sportverenigingen laten aansluiten 

op de vergrote omvang van ons dorp, inclusief de bouw van een nieuw zwembad vanaf 2030 

ter vervanging van Poelmeer. 

 

Recreatie Klinkerbergerplas 

VVD Oegstgeest wil laten onderzoeken of ondernemers interesse hebben om een nieuwe 

aantrekkelijke horecagelegenheid te bouwen aan De Klinkenbergerplas/Kleine Klink ter 

bevordering van de recreatiemogelijkheden rondom die twee plassen. Denk hierbij als 

voorbeelden aan Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse Meer, of het Joppe strand van 

Warmond. 

 

Kempenaerstraat 

Oegstgeest kan de verkeerssituatie met vrachtwagens in en rondom de Kempenaerstraat 

verbeteren, bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer. VVD Oegstgeest wil ook samen met lokale 

ondernemers de haalbaarheid laten onderzoeken van een pick-up locatie in de Boeg, van 

waaruit de winkels met kleine busjes bevoorraad kunnen worden. 

 

Speeltuinen en skateparken 

Onze kinderen moeten veilig en met plezier kunnen spelen in ons dorp. VVD Oegstgeest wil 

daarom het onderhoud van bestaande speeltuinen en skateparken uitvoeren, en de 

bestaande skateparken uitbreiden. 

 

Bootvriendelijke gemeente 

Wij willen de positie van Oegstgeest als bootvriendelijke gemeente verder versterken. Het 

geplande haventje en horeca in Nieuw Rhijngeest Zuid dragen hieraan bij. 
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Zelfstandigheid 

 

Mensen kiezen bewust om in Oegstgeest te komen en hier te blijven wonen om diverse 

redenen, zoals ons groene dorpse karakter, mooie huizen, uitstekende voorzieningen, 

prima scholen, fijne winkels en veel sport. We zijn trots op Oegstgeest en willen dat 

graag zo houden. VVD Oegstgeest kiest er daarom voor om een zelfstandige gemeente 

te blijven met autonomie en een eigen gemeenteraad. We 6 van 11 waarderen, en 

investeren ook in, onze ambtenaren en bieden hen een aantrekkelijke werkomgeving. 

We kiezen voor zelfstandigheid om drie redenen: 

 

Lokaal bestuur 

Goed lokaal bestuur bevindt zich dicht bij de burger. Het is belangrijk dat onze inwoners hun 

raadsleden, wethouders en ambtenaren kennen en hen tegenkomen op het schoolplein, bij 

de sportclub, in het restaurant, in de winkel of in het café. Wij willen dat Oegstgeestenaren 

over hun eigen woon- en leefomgeving blijven beslissen. Alleen al daarom wil de VVD dat 

Oegstgeest een zelfstandige gemeente blijft. En dat kan prima als dorp van straks ruim 26.000 

inwoners. 

 

Samenwerken kan goed zonder fusie 

We willen als gemeente nauw samen werken met andere gemeenten in de regio. Dit is heel 

goed mogelijk als zelfstandige gemeente. Samenwerken doen we graag als dat meerwaarde 

biedt voor onze inwoners en die van de regio. We kiezen telkens partners op maat. Dat zal 

soms op het niveau van Holland Rijnland zijn en soms op het niveau van onze strategische 

partners in de Leidse regio. Oegstgeest ziet deze samenwerking als een middel om 

gezamenlijke doelen te bereiken en niet als doel op zich. Wij willen vanuit eigen kracht 

samenwerken, waarbij we terughoudend zijn met overdracht van beslissingsbevoegdheid. We 

behouden grip en regie. Voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is dat het groene 

dorpse karakter, hoge voorzieningenniveau en identiteit van Oegstgeest behouden blijven. 

Ook de lokale lasten mogen niet stijgen als gevolg van een regionale samenwerking. 

 

Fusie met Leiden kost groen en betekent waarschijnlijk hoogbouw 

Leiden is – na Den Haag – de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland en is buiten haar 

grenzen op zoek naar groene ruimte om bij te bouwen. In bestaande wijken wil Leiden de 

hoogte in om extra woningen te bouwen. De bevolkingsdichtheid van Oegstgeest behoort nu 

al tot de top vijf procent van alle Nederlandse gemeenten. Voor VVD Oegstgeest is het daarom 

onacceptabel dat er meer hoogbouw bijkomt, zoals bij Nieuw Rhijngeest Zuid al gerealiseerd 

wordt. Des te meer reden om als gemeente zelfstandig te blijven en eigen regie te behouden. 
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Betaalbare Energietransitie 

 

De energietransitie is van groot belang. Nederland moet in 2050 haar CO2 uitstoot met 

95% hebben teruggebracht, zoals in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 staat 

opgenomen. VVD Oegstgeest onderschrijft dit doel, binnen randvoorwaarden. 

Huishoudens kunnen zelf isoleren, zonnecellen installeren en/of groene stroom 

aanschaffen. Voor warmte is de keuze lastiger. Vooralsnog willen we minimaal twee 

opties openhouden; restwarmte en waterstof. Keuzes tussen deze en/of andere opties 

moet de komende gemeenteraad maken, zodat de gemeente nog voor 2030 een pakket 

van oplossingen kan uitbesteden en uit laten voeren. 

 

Randvoorwaarden 

Oegstgeest is een relatief kleine gemeente. De uitvoering van het klimaatakkoord ligt daarom 

vooral bij provinciale en landelijke overheden. VVD Oegstgeest ziet scherp toe op het 

tegengaan van extra lokale lasten voor de burger en onnodige bureaucratisering en financiële 

verplichtingen op lange termijn. Oplossingen moeten voldoen aan vier randvoorwaarden: 

haalbaarheid, betaalbaarheid (woonlastenneutraal), draagvlak en keuzevrijheid. 

 

Restwarmte 

Een eerste optie voor warmtetransitie is door meer gebruik te maken van restwarmte. 

Poelgeest is momenteel al op het Leidse Uniper stadwarmtenetwerk aangesloten. Uitbreiding 

van het warmtenetwerk in Oegstgeest hangt mede af van regionale ontwikkelingen. 

 

Waterstof 

Een tweede optie voor warmtetransitie is om ons huidige gasnet te behouden voor waterstof. 

Waterstof kan een CO2 neutrale manier zijn om onze huizen te verwarmen en te voldoen aan 

onze lokale energiebehoeftes. VVD Oegstgeest wil kijken hoe waterstof gebruikt kan gaan 

worden om ons dorp klaar te maken voor de toekomst. 

 

Andere oplossingen 

VVD Oegstgeest staat open voor eventuele andere realistische oplossingen waarmee we het 

doel van CO2-reductie tijdig kunnen bereiken binnen de genoemde randvoorwaarden. 

Voorbeelden zijn geothermie, koolstofkredieten, of een hybride oplossing van warmtenet en 

waterstof. Wij gaan hierover graag nader in gesprek. 
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Financiën en Economie 

 

Oegstgeest blijft zoals gebruikelijk een behoedzaam financieel beleid voeren en tevens 

een liberaal economisch beleid. 

 

Belastingen 

We houden rekening met uw portemonnee. De hierboven beschreven voorzieningen kosten 

echter geld. In recente jaren heeft de gemeenteraad al besloten om forse investeringen te 

gaan doen in belangrijke voorzieningen van ons dorp. VVD Oegstgeest staat achter deze 

reeds genomen besluiten en wil deze investeringen nu met zorg gaan uitvoeren. De schuld 

van onze gemeente kan daarom gedurende de komende raadsperiode toenemen tot een 

schuldplafond van €75 miljoen in 2026. Om deze schuld mettertijd weer te kunnen aflossen 

mogen gemeentelijke belastingen per saldo jaarlijks stijgen met inflatiecorrectie plus 1%. 

Verder dient de gemeente zoals gebruikelijk zorgvuldig en zuinig om te gaan met uw 

belastinggeld. 

 

Financiering Zorg en Sociaal Domein 

Oegstgeest geeft een substantieel percentage van haar jaarlijkse gemeentelijke budget uit 

aan het sociaal domein. VVD Oegstgeest maakt zich zorgen over de steeds verder stijgende 

kosten van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). VVD 

Oegstgeest zal zich inspannen om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en via de 

landelijke VVD een toereikend budget en eerlijk regionaal verdeelmodel te bereiken. 

 

Openingstijden Winkels 

VVD Oegstgeest is voorstander van de verruiming van winkel openingstijden op zon- en 

feestdagen. Net als nu ook het geval is blijft het uiteraard een vrije keuze voor iedere winkel 

om wel of niet gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

 

Dorpsmarketing 

De VVD wil de subsidie aan Dorpsmarketing Oegstgeest voortzetten. Investeren in 

dorpsmarketing moedigt onze eigen inwoners en mensen in de regio aan om gebruik te maken 

van onze uitstekende faciliteiten op het gebied van winkelen, horeca, cultuur, recreatie en 

natuurbeleving. 
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Leefomgeving 

 

VVD wil dat Oegstgeest een rustige, schone, veilige en bereikbare leefomgeving blijft 

bieden. 

 

Parkeren blijft gratis 

De goede en gratis parkeermogelijkheden (inclusief de vrijwel gratis parkeermogelijkheden in 

de blauwe zone in De Kempenaerstraat) ondersteunen onze winkelgebieden en zijn 

succesvol. In heel Oegstgeest blijft parkeren gratis. 

 

Bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid van Oegstgeest met de fiets, auto en het openbaar vervoer is 

essentieel. De VVD zet zich hiervoor in. 

 

Verkeersveiligheid 

Om de zichtbaarheid van het verkeer te verhogen wil de VVD dat het groen in de nabijheid 

van kruispunten en rotondes beter wordt onderhouden. De gemeente zal tevens statistische 

gegevens van ongevallen en Fixi-input van omwonenden gebruiken om mogelijke situaties 

van verkeersonveiligheid zo snel mogelijk te herkennen en te adresseren. Punt van aandacht 

hierbij zijn de verschillende rotondes in ons dorp. Fietspaden worden op enkele uitzonderingen 

na beperkt tot éénrichtingsverkeer, in verband met de toegenomen gemiddelde snelheid en 

diversiteit in snelheden van fietsen en elektrische fietsen. Voorrang voor fietsers op rotondes 

blijft behouden. 

 

Afval 

Het huidige afvalbeleid van Oegstgeest is gebaseerd op bronscheiding van GFT-afval, 

grofvuil, glas, papier en restafval door onze inwoners, gevolgd door nascheiding van restafval 

bij de afvalverwerker. Dit huidige beleid is duurzaam, effectief en wordt voortgezet zonder 

noodzaak van hoge investeringen. 

 

Geen Milieuzone 

In Oegstgeest worden geen beperkingen gesteld aan het type voertuig dat mag rijden. 
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Hondenbelasting 

Ongeveer de helft van Nederlandse gemeenten heft net als Oegstgeest hondenbelasting. 

VVD Oegstgeest wil hondenbelasting afschaffen. Huisdieren kunnen juist het welzijn 

verbeteren van jong en oud. Daarnaast zorgen honden ervoor dat dorpsgenoten dagelijks 

buiten in beweging zijn, en bevordert het uitlaten van je hond de veiligheid in de buurt en 

sociale contacten met buurtbewoners. 

 

Vliegverkeer 

Schiphol zorgt voor veel directe en indirecte werkgelegenheid in de regio Oegstgeest. VVD 

Oegstgeest erkent dit, maar wil tevens dat bestaande afspraken omtrent nachtvluchten en 

geluidsoverlast worden nagekomen. Een betere verdeling van lusten en lasten kan worden 

bevorderd als Schiphol niet nog meer vliegverkeer richting de Kaagbaan verplaatst, als 

vliegverkeer stiller en efficiënter wordt ingericht, en als er een plafond voor iedere regio wordt 

ingevoerd. 

 

Groenonderhoud 

Het groenonderhoud is momenteel in eigen beheer. De VVD wil bezien of uitbesteden 

voordeel biedt, met behoud van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Participatie 

Onder de nieuwe omgevingswet zal meer inspraak en participatie van burgers mogelijk 

worden. De VVD verwelkomt dit en zet zich ervoor in dat de gemeente luistert naar burgers. 
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Veiligheid 

 

Veiligheid blijft een speerpunt voor de VVD. De gemeente Oegstgeest heeft in 2019 voor 

de zevende keer meegedaan aan het veiligheidsmonitor onderzoek door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Uit dit onderzoek blijkt dat de veiligheid van de 

woonomgeving van een 7,7 in 2017 naar een 7,9 in 2019 is gestegen. Dit mooie cijfer 

draagt bij aan Oegstgeest als top-10 woongemeente in Nederland. Desondanks blijven 

er drie aandachtspunten. 

 

Inbraken 

Om de veiligheid verder te verbeteren wordt deelname van inwoners aan whatsapp 

buurtgroepen en burgernet gestimuleerd, evenals het volgen van je wijkagent op sociale 

media. Ook zal de gemeente in samenwerking met de politie elektronische 

waarschuwingsborden blijven aanbrengen op toegangswegen wanneer inbraken in auto’s of 

huizen in bepaalde wijken lijken toe te nemen. 

 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is onaanvaardbaar. Preventie van huiselijk geweld blijft daarom van belang. 

De VVD blijft voorstander van gericht advies aan iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger 

met kinderen of (jong)volwassenen werkt hoe ze mogelijke signalen kunnen herkennen en 

hoe ze deze vervolgens kunnen melden. 

 

Straatverlichting 

Goed werkende straatverlichting draagt bij aan een veiliger gevoel op straat voor de buurt en 

haar bewoners. VVD Oegstgeest wil dat straatverlichting altijd op orde is en dat plekken waar 

momenteel onvoldoende verlichting is beter verlicht worden. De Fixi-app kan hierbij helpen. 

Straatverlichting moet verder passen in het straatbeeld en energiezuinig zijn. 
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Sociaal Dorp, met oog voor mensen 

 

De VVD wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Daarbij staat centraal wat u nog 

wél kan. Zorg organiseren we dichtbij en met oog voor mensen. 

 

We helpen elkaar 

Of het nu gaat om werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, moeite met zelfstandigheid door 

ziekte en/of ouderdom, of jongeren met problemen. Lokale maatschappelijke initiatieven 

krijgen ruimte en steun. De actieve betrokkenheid van de gemeenschap, maatschappelijke 

organisaties, vrijwilligers, buren en mantelzorgers wordt zeer gewaardeerd. Het sociaal team 

moet laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij zijn. De gemeente zet het huidige mantelzorgbeleid 

voort met als doel om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast raken. 

 

Oost West Thuis Best 

Ouderen in Oegstgeest verdienen de aandacht. VVD Oegstgeest wil stimuleren dat mensen 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het verlenen van vergunningen voor 

aanpassingen aan het huis moet soepel en snel verlopen. Ouderen- en welzijnsorganisaties 

worden ondersteund bij projecten die mensen samenbrengen en verbinden. Bijzondere 

aandacht gaat uit naar het verder ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving, en 

het verminderen van eenzaamheid onder oud en jong. 

 

Jeugdzorg 

De opvoeding van kinderen is en blijft primair de taak en verantwoordelijkheid van de ouders. 

Het kan echter voorkomen dat een kind daarnaast hulp nodig heeft. In eerste instantie kan 

deze hulp misschien geboden worden door onze gemeenschap; bijvoorbeeld door buren, een 

oom en tante, een juf op school, een coach op de sportvereniging, of bevriende ouders van 

een klasgenoot. In sommige gevallen is dat echter niet genoeg en is professionele zorg echt 

nodig. Gezinnen die (jeugd)zorg nodig hebben zien soms door de bomen het bos niet. Wij 

willen één contactpersoon per gezin, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband 

kunnen opbouwen. Een contactpersoon die samen met het gezin naar de beste oplossing 

zoekt. Eén gezin, één plan. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige administratieve 

rompslomp, ook voor jeugdigen met een complexe zorgvraag. De VVD wil dat Oegstgeest 

samenwerkt met andere gemeenten in de jeugdzorgregio en met het (boven)regionale 

expertise netwerk, zodat elk kind verzekerd is van passende hulp, ongeacht de complexiteit 

van de zorgvraag. Wachtlijsten mogen dringende hulp voor de jeugd niet in de weg staan. De 

VVD benadrukt verder het belang van preventie. Een stevige verbinding tussen de jeugdhulp, 

de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs is essentieel voor vroegsignalering. 
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Minima en bijstand 

De VVD is voor een duidelijk, rechtvaardig en sociaal minimabeleid, met speciale aandacht 

voor kinderen. Zij moeten ook in staat zijn mee te kunnen blijven doen met bijvoorbeeld 

sportactiviteiten en schoolreisjes. Bijstand is een vangnet, waarbij de menselijke maat leidend 

is. Participatie in de samenleving is essentieel voor het sociaal-maatschappelijk welzijn. 

 

Statushouders 

Ook de komende jaren vestigen nieuwe Nederlanders zich weer in Oegstgeest. Voor de 

statushouders die zich definitief in Oegstgeest gaan vestigen is goede integratie van groot 

belang. Integratie wordt versneld door actief deel te nemen aan al het moois Oegstgeest te 

bieden heeft. Maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld door sportverenigingen, zullen 

worden aangemoedigd en waar nodig ondersteund. 

 

Cultuur 

Oegstgeest kent een rijk cultureel leven dankzij vele actieve vrijwilligers en organisaties. VVD 

Oegstgeest hecht hier grote waarde aan en wil dat de gemeente dergelijke activiteiten blijft 

faciliteren en ondersteunen waar nodig. Oegstgeest heeft diverse mooie historische 

gebouwen en parken. VVD wil dit cultureel erfgoed behouden door het beter te beschermen, 

te benutten en te laten beleven. 
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In kort bestek 

 

De VVD Oegstgeest staat voor: 

 

Een gemeente die groen behoudt en gericht bouwt 

Een gemeente die investeert in belangrijke voorzieningen 

Een gemeente die zelfstandig blijft 

Een gemeente die een betaalbare energietransitie bereikt voor haar 

inwoners en ondernemingen 

 

Hiervoor hebben wij uw steun en stem nodig. 

 

Stem VVD! 

 

Alvast onze dank hiervoor. 

 

 


